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Najistotniejsze fakty z życia 

i twórczości Stanisława Moniuszki 

1819 - 1837; 5 maja 1819 w dworku w Ubielu urodził 
się Stanisław Moniuszko. 
(pierwsze wzmianki archiwalne o rodzie Mo
niuszków pochodzą z początku XVI wieku). 
sierpień 1827 - rodzina Moniuszków przenosi 
się do Warszawy ,aby zapewnić Stanisławowi 
możliwość kształcenia się. 

9 lipca 1830 - Stanisław otrzymuje świadec
two stwierdzające, że jako „młodzieniec 

z prywatnej edukacji uczynił postęp dosta
teczny do klasy IV". 
jesień 1830 - po trzyletnim pobycie w War
szawie Moniuszkowie przeprowadzają się do 
Mińska. 

1831 - 1843 - Stanisław uczęszcza do gimna
zjum mińskiego. Opuszcza jednak szkołę po 
ukończeniu klasy szóstej. Kształci się odtąd 

w domu, pod okiem stryja Kazimierza, a po 
jego śmierci - samodzielnie. 
Podczas kilkumiesięcznego pobytu w Wilnie 
siedemnastoletni Stanisław poznaje o rok od 
siebie młodszą Aleksandrę Milllerównę. 

Wkrótce potem następują zaręczyny. 
1837 - 1840; wrzesień 1837 - Moniuszko wyjeżdża do 

Berlina na studia muzyczne pod kierunkiem 
Karola Fryderyka Rungenhagena, ówczesnego 
dyrektora berlińskiej „Singakademie". 
1838 - berlińska firma Bote und Back wydaje 
Trzy śpiewy Moniuszki do słów A. Mickiewi
cza. Są to pierwsze drukowane utwory mło
dego kompozytora. 
1840 - to samo wydawnictwo drukuje balladę 
(również do słów Mickiewicza) Trzech bud
rysów. Powstaje również I kwartet smyczko
wy, dedykowany później Józefowi Elsnerowi. 

1840 - 1858; połowa 1840- Moniuszko wraca z Ber
lina do kraju. 
sierpień 1840- ślub z Aleksandrą Mi.illerów
ną w Wilnie, gdzie będą mieszkać lat kilka
naście. 

1842 - wyjeżdża po raz pierwszy do Peter
sburga, spodziewając się otrzymać tam sta
nowisko odpowiadające jego aspiracjom arty-

stycznym. Starania kończą się fiaskiem. Ar
tysta wraca do Wilna, gdzie przez szereg lat 
jest organistą w kościele św. Jana, udziela 
prywatnie lekcji muzyki i sporadycznie wy
stępuje jako dyrygent, głównie w Teatrze 
Wileńskim . 

1844 - ukazuje się w Wilnie I Spiewnik do
mowy (ogółem powstało siedem zbiorów, za 
życia kompozytora wydano sześć). 
W okresie wileńskim powstają pierwsze kan
taty: Milda i Nijoła, Mildę do słów Witolo
raudy J. I. Kraszewskiego wykonano po raz 
pierwszy w sali domu Mi.illerów w grud
niu 1848, w rok później w Petersburgu, na
stępnie (1851, 1859 i 1872) w Warszawie. 
1849 (i 1856, 1870) kolejne wyjazdy do Peter
sburga. Moniuszko daje koncerty (gra swoje 
utwory). Powodzenie rośnie z kaódym wystę
pem. 
Powstają pierwsze operetki i opery: Ideał, 

Karmaniol, Sielanka, Loteria, Don Kiszot, No
cleg w Apeninach 
1846- Moniuszko przyjeżdża do Warszawy 
w sprawie pertraktacji na temat wystawienia 
swych dzieł. 
1847 - powstaje Halka (jako dwuaktowa ope
ra). Pierwsze estradowe wykonanie ma miej
sce w sali domu Milllerów 1 stycznia 1848 r. 
W Teatrze Wileńskim -16 (28) lutego 1854, 
w Operze Warszawskiej - 1 stycznia 1858. 
1858, maj - lipiec wy.jeżdża przez Kraków, 
Berlin, Pragę, Drezno, Lipsk, Weimar, Fran
kfurt, Moguncję i Kolonię do Paryża. 

1858 - 1872; po powrocie z Paryża kompozytor prze
nosi się na stałe do Warszawy. Sierpień 1858 
- obejmuje stanowisko dyrektora Opery War
szawskiej. Od początku pobytu w stolicy ar
tysta bierze żywy udział w warszawskim 
życiu koncertowym jako dyrygent i kompo
zytor. Powstają dzieła: Flis (rozpoczęty w Pa
ryżu, premiera 24 września 1858), Hrabina 
(premiera 7 lutego 1860), Verbum nobile (pre
miera w niecały rok po Hrabinie), Straszny 
dwór (premiera 28 września 1865) Paria (gru
dzień 1869), Beata (premiera 2 lutego 1872), 
ostatnie partie Widm, Msza piotrowińska. 

Powstaje również muzyka pisana do drama
tów wystawianych w Teatrze, muzyka koś-

cielna i pieśni. 
Listopad 1866 Moniuszko zostaje mianowany 
nauczycielem harmonii i kontrapu"nktu w In
stytucie Muzycznym, którego otwarcie na
stąpiło 26 stycznia 1861. 
4 czerwca 1872 Stanisław Moniuszko umiera. 

opracowanie TCH 
na podstawie książki Jana Prosnaka 
„Stanisław Moniuszko", PWM Kraków 1964 

MONIUSZKO 

W WYRANYCH LISTACH 

DO WIKTORII MADŻARSKIEJ , Horcza, 15 lutego 1826 
Mojej kochanej Ciotce w Drohobylu. Horcza , 15 lutego 
182~ r. 
Kochana ciociu Wiktusiu, 
Jakkolwiek oddalony od ciebie, przesyłam tysiąc całusów, 
zanim będę mógł ci je dać bardziej z bliska. Moje zdro
wie jest doskonałe i życzę , żeby z twoim było tak samo. 
Jestem na cale życie oddanym ci siostrzeńcem 

Stanisław Moniuszko 
Proszę złożyć ode mnie uszanowanie mojej Babci. Pisanie 
tego listu jest dla mnie wielką przyjemnością. 

(list pisany po f rancusku) 

DO NARZECZONEJ. [Królewiec 12/24 września 1837] 
Mój Aniele! 
Miałem do Ciebie pisać z Jurborga. Lecz stąd tak daleko 
krąży poczta do wuna, że list z Królewca prędzej by do
szedł Twoich rączek. O szczegółach mojej wędrówki do
wiesz się ze szkicu, który jest do użycia u Leonowicza. 
Ach! tak mnie tęskno do Was! Przytuliłaś mnie pierwsza 
do siebie, a ja nieczęsto spotkałem ludzi na świecie, ma
jących dobrą dla mnie wolę. Tym bardziej umiem cenić 

czułość Twoją . A, coraz dłuższe nasze rozłączenie, nie 
myśl, ażeby mogło zachwiać moje serce dla Ciebie. Tu 
każdy na mnie spogląda z ukosa, zimno do mnie przema
wia i gniewa się, że nie rozumiem po niemiecku. Jakże 

więc miło wspomnieć, że jest kędyś istota, która język 

mój, I serce rozumie! Im dłUŻej będą doświadczać tego 
rodzaju nieprzyjemności, tym częściej westchnę po Tobie; 
a gdy czas mego pobytu będzie miał się ku końcowi , jakże 

swobodnie odetchnę coraz bliżej będąc wuna. Są tu 
wprawdzie bardzo dobre rzeczy, lecz cóż po nich, gdy nie 
mam z kim ich podzielić? 

Twój zawsze Stasiuli 

DO NARZECZONEJ. Berlin [marzec 1838] 
Karnawał skończył się z ostatnim dniem poprzedzającego 
miesiąca. Ani obejrzałem się, jak przeminął , nie dlatego, 
żebym się dobrze bawił; przeciwnie, z powodu, że nie czu
łem różnicy dni karnawałowych od powszednich. Słusznie 
zatem mogę powiedzieć: przepędziłem cały rok jak w kar
nawale. Przez ciekawość poszedłem na ostatnią maskaradę. 
Spodziewając się , że tam się doskonale ubawię, kazałem , 

żeby pojazd przyszedł po mnie za cztery godziny. Ach, 
jakże zawiodłem się . Nie mając znajomych, snułem się 

samotnie po sali, przedstawiając nie chcący charakter -
maskę mizantropa. Przesiedziałem zatem zamierzone czte
ry godziny w tym więzieniu, dusząc się pod maską , bo bez 
niej nie wolno tu wchodzić . Co za pomysł! żadnego inte
resu. Jednak dla oka zabawa. Rzecz się dzieje w teatrze 
Opery. Podłoga parteru podnosi się na machinach i , łącząc 
się ze sceną, tworzy jedną ogromną salę . Maski rozrzuco
ne po lożach, galeriach, wschodach , w różnych kierunkach , 
tworzą najrozmaitszy widok. Jednak drugi raz tam nie 
pójdę. Tę tylko miałem maskaradową a najważniejszą po
ciechę, że nikt mnie nie poznał! 

[podpis jakimś nazwiskiem nieczytelnym] 

DO NARZECZONEJ. Berlin , 1 lutego 1840 
Ogromny k3tar i gość rzadki u mnie: ból zębów, dwa dość 
nieprzyjemne uczucia, są jedynymi świadkami moich cier
pień: bo któż z ludzi miałby się kłopotać o uprzyjemnie
nie czasu chorego? Tak daleko od ukochanych, troskli
wych osób! Ty u mnie zawsze jesteś na zawołanie ... Uży
wam dziś łóżkowej kuracji, żebym mógł wieczorem mniej 
cierpieć, żeby mieć myśl I uwagę silniejszą na koncercie 
drugim Klary Wieck; ma być dziś w sali Akademii, tuż 
nade mną. Słyszałem tę artystkę na jej pierwszym kon
cercie. Co za talent, jaka dusza , jakie uczucie! Grała nad 
wszelkie pochwaly kompozycje Beethovena, Lissta I swoje. 
za cóż taka doskonałość skazaną Jest na znoszenie tylu 
nieszczęść!! - Chcę Ci w krótkich słowach dzieje życia j ej 
opisać: Będąc dzieckiem jeszcze, okazywała znaczny ta
lent do muzyki , który jednak nigdy nie obiecywał dojść 
do tak wysokiego stopnia. Według niemieckiego zwyczaju, 
Ojciec zawczasu rozrządził jej ręką, jeżeli nie Jej sercem , 
i zaręczył Klarę dziecko z młodym chłopcem z Lipska, 
który dziś stał się sławnym fortepianistą i nazywa się 

Robert Szuman Xnie przymawiając). Rosła dziewczynka, 
rósł jej talent , zaczęła grywać publicznie z wielkim po
wodzeniem. Jej miłość do narzeczonego także nie spała , 

Klara była z nim często i uważała go już jak swojego 
męża. Niestety! jej koncerta robiły znaczne dochody 
i Ojciec przez nią o kilkakroć sto tysięcy stał się bogat
szym. Teraz to rozmyślił się stary spekulant, że gdy córkę 
za dom wyda, dochody koncertowe już nie do niego na
leżeć będą. Skłonność do talarów zwycięża o jcowskie serce 
(bywają rozmaici ojcowie), zrywa związek od tak dawna 
ułożony i przezeń protegowany. Biedni kochankowie tulą 
się jedno do drugiego i chcąc bronić się przeciw ojcow
skiej przemocy, wzywają potęgi praw, które im opieki nie 
odmawiają . Lecz ta biedna Klara, to serce tak czyste, 



dziewicze, serce artystowskie, jest dziś w ciągłej walce 
między powinnością dziecka i miłością kochanka! Dziwna 
historia! prawdziwie romantyczna, i ta dodaje jej więcej 
jeszcze interesu. Dziś ma grać kompozycję Szumana, bar
dzo jestem ciekawy ... choć to niepięknie z mojej strony 
chcieć widzieć uczucia biednej dziewczyny, malujące się 
na jej rysach, których gra jej ma być odgłosem. Lecz 
pewny jestem, że nie ja jeden tak źle robię. Cała Pu
bliczność będzie chciwie pożerać ruch jej każdy. Jak to 
niegodziwie! Szkoda! Szkoda Klary! 

tout a Vsp. 

DO ŻONY. Mińsk, 15/27 sierpnia 1841 
O moja najdroższa Olesiu! ile bied do przebycia! ile kło
potów na głowie! gdyby nie szczęśliwa gwiazda, która 
nam przyświeca, pewnie byśmy dawno już musieli roz
stać się z dobrym bytem, który jedynie przez pracę moje
go talentu potrzeba podtrzymać., 

DO J. I. KRASZEWSKIEGO. Wilno, 26 maja 1842 

Wielmożny Panie Dobrodzieju! 

Twój Staś 

Ośmielony radą Pańskiego kuzyna, Pana Konstantego No
womiejskiego, udaję się do Niego z najpokorniejszą proś
hą, żebyś chciał za moim mającym wyjść „Spiewnikiem" 
kilka słów przemówić w jakimkolwiek piśmie periodycz
nym ..• - niechże moja pierwsza próba w tym rodzaju 
w świat idzie, a dla mojego dziełka nie mogłem szczęśli
wiej o opiece pomyśleć, jak oddając je pod sąd pierwszego 
spomiędzy nas głosu, za którym wszyscy radzi idziemy. 
Zcstaję z najgłębszym uszanowaniem, Wielmożnego Pana 
Dobrodzieja najwierniejszym Jego wielbicielem i najniż

szym sługą 
Stanisław Moniuszko 

Dla dania wyobrażenia o charakterze mojego śpiewnika 
przyłączam z niego dwie próbki, jako i do Pana należący 
poszyt śpiewów Pana Mickiewicza, którego talent udało 
ml się wygrzebać ze steku walców i kontradansów, napro
wadzając go na dobrą drogę. 

DO ALEKSANDRA FREDRY. [Wilno 1842] 
Nie umiem wyrazić mojej wdzięczności za najłaskawsze 

wyrazy odpowiedzi na mojego „Don Kiszota". List ten jako 
najdroższa pamiątka i niezasłużona nagroda mojej pracy 
staje się dla mnie najżywszą pobudką do clalszych robot ... 

DO ŻONY. Pe1e1 sburg, 29 sierpnia 1842. 

Madame 
Mada me Alex andrine Moniuszko 
Moja najdroższa Olesio! 
Wracam od Szmuglewicza, któregom na koniec odszuka! . 
Wyobraź sobie, jak wielkie dwie korzyście z tej wizyty 
odnoszę: pierwszą jest wiadomość ze znalezionej u niego 
dziennej gazety o przybyciu Kułakowskiego - pełen więc 

nacl zic i, żeście przez niego pisali, lecę do jego mieszknnia , 
ale go nie znajduję w domu, i aż do pierwszej godziny 

jestem w niepewności. Druga korzyść: poznałem u Szmu
glewicza profesora i sławnego profesora Onacewicza, bar
dzo mnie przyjął łaskawie i chce mnie prowadzić do grafa 
Wlelohorskiego (!), który jest marszałkiem dworu książąt 
Leuchtembergsklch!! Bogu dzięki dotąd idzie jakkolwiek 
- byłem u owego dyrektora Hase, znalazłem go bardzo 
zajętym próbami muzyki na fetę jutrzejszą chrzcin córki 
następcy, które mają się odbyć w Carskim Siole. Ale ka
zał mnie przyjść któregokolwiek dnia z rana i możesz 
sobie wyobrazić, że nie zaspię. Stamtąd poszedłem do księ
dza Lukaszewicza. Jest to człowiek bardzo światowy i zna 
się z całym światem muzykalnym, także przyjął mnie 
kordialnie i wszelką pomoc przyobiecał. Bogu dzięki za
tem, wszystko dotychczas obiecuje dobrą wolę i pomoc. 
Ale, ale - ów sławny Gerke, który tu u Cesarskiej fa
milii lekcje daje, jest Polak i znał AlekSandra i Kazi
mierza, moich stryjów. Ach! moja Olutkul rozumiesz 
dobrze, co się ze mną dzieje: w ciągłych nadziejach , 
w porządnym smutku, oddalony od Omki, bez żadnej o niej 
wiadomości - biedny Gucia prawdziwie - a przy naj
oszczędniejszym wydawaniu pieniędzy już tylko 4 rs . 
w kasie. Cała nadzieja w moim Stróżu Aniele, któremu się 
polecam. Uściskam Ciebie po milion milionów razy, i dzia
tki nasze kochane, które, jak mnie zapewniają, wybornie. 
byle ostrożnie, można tu hodować. Matkom wszystkim 
i Papie pocałuj rączki i poleć także 

Twego Fidelka 
Pisz, Duszuniu, co najwięcej I co najprędzej, na miłość 
Boską. 

DO MARII MlJLLEROWEJ. [Pete rshurg, wrzesień-paź
dziernik 18421 
Najłaskawsza Mamo Dobrodziejko! 
Dziękuję za pośpieszną ekspedycję pieniędzy - serce kraje 
się, że ich tak niewiele i że dla kochanych osób nic 
z pięknych i pożytecznych rzeczy przywieźć nie jestem 
w stanie. Wszakże pomimo najoszczędniejszego ich użycia 
wypadnie w Wiłkomierzu kłopotać się o pieniądze. za
tem upraszam, jeżeli można, na kredyt Sw. Jańskiej Ka
plicy podesłać mnie na stację wiłkomierską w sobotę mea 
Oktobra 10. dnia rs. 5, tak przynajmniej wyliczyłem ... 

na .Jprzywiązańszy syn i podnóżek Stanisław 

DO EDWARDA ILCEWICZA, Petersburg, 28 lutego 1849 

Najzacniejszy Panie Edwardzie Dobrodzieju! 
W teatrze muzyków jest sztuk 400, ale ci panowie po speł
nieniu obowiązków teatralnych, żadnym rozkazom dyrek
cji nie podlegają do tego stopnia, że Każyński na swój 
koncert i teatr, i śpiewaków, i orkiestrę to pieniędzmi, 
t o śniadańkami , co drugie tyle kosztu wynosi, ujmow i:: ć 
musiał. 
Koncert jego składały dwie uwertury: „Oberon" i „Wil
helm Tell" - cztery chóry: z „zauberf!Ota", z „Huge no
tów" z "Oberona" i z „Ernaniego" Verdiego. 
Publiczności był'.> oszczędnie - zresztą wszystko poszło 

przyzwoicie, nawet „Polka" Każyńskiego , jakkolwiek bie
d na zdziwiona, zn::j dując się między uwerturą „Oberona" 
i chórem kapłanów z „zauberf!Ota" doskonały efekt zro-

biła i ze wszystkiego najwięcej się publiczności podobała. 

O włoskiej operze cóż mam powiedzieć? Krótko a węzło
wato: sławny bęben za górami - byliśmy dwa razy: na 
„Lombardi" (obrzydliwa opera) i „Elisir d'amore", z któ
rego w połowie aktu drugiego wyszliśmy z teatru ... 

Twój najżyczliwszy przyjaciel i sługa 
s. Moniuszko 

DO STEFANA KOWERSKIEGO. Wilno, 10 maja 1850 
Kochany Panie Stefanie Dobrodzieju! 
Otóż spisałem się porz11dnie, zwlekając aż do dziś dnia 
i odpowiedź na Twój list, i podziękowanie za prześliczną 
próbę „Kruminy" •..•.. UwB.taj, kochany Panie Stefanie: mu
zyka potrzebuje wyrazów jak najmniej, ale tak one mają 
dokładnie myśl rozwijać, że niby jak łopatą do głowy sa
dzić słuchaczowi... 

„.Proszę mnie także zachować w sercu swoim jako naj
życzliwszego sobie 

Stanisława 

DO JÓZEFA SIKORSKIEGO. [Wilno, 25 czerwca 1853] 
Mój kochany Józefie! 
. .. Co mówisz o Ryszardzie Wagnerze? o tym wielkim re
formatorze, a raczej zbawicielu naszej dramatycznej mu
zyki? Czy znasz jego trzytomową rozprawę: „Oper und 
Drama"? Powinieneś koniecznie to przeczytać i zdać spra
wę o tym człowieku w „Bibliotece". Niech pozostaną 

i wśród nas ślady jasnowidzącego w ogólnej pomroce -
ślady, mówię, gdyż skutki istnienia Wagnera od nas daleko! 
Na nieszczęście ten człowiek, co tak Jasno sam widzi, 
co z taką łatwością i prostotą drugim oczy otwiera i na 
prawą drogę zbłąkanych wprowadza, sam pozbawion twór
czego talentu do tyla, aby przykładem w praktyce mógł 
równie prosto i jasno poprzeć teorii swojej zasady ... 

DO JÓZEFA SIKORSKIEGO. Wilno, 22 września 1854 
Kochany Józefie! 
... Proszę Ciebie, ażebyś rozpytał się u Ruderta, ile może 
kosztować wiolonczela mała, dla IO-letniego chłopca? Czy 
ma taką go~ową? jeżeli nie - ile czasu mam czekać? ile 
zadatku dostarczyć? Oprócz dla mnie, będę potrzebował 
jeszcze dwie podobnego rozmiaru, ale te nie są jeszcze 
pewne. Mój młodszy pędrak ma wyra.tną wokację do mu
zyki (biedne dziecko!). Straszny piłuje na skrzypcach. 
Drugiego więc myślę zaprząc do basicy. Nieszczęście tylko, 
że rzniętych nauczycieli, choćby miernych, wcale nie ma
my. Bądźże łaskaw, dopomóż mojej rodzicielskiej troskli
wości. Naturalnie, że instrumenta mają być co najniższej 
ceny - o głos przecie nie idzie ... 

Twój najżyczliwszy S. Moniuszko 

DO JÓZEFA SIKORSKIEGO. Wilno, 3 czerwca 1855 

Mój kochany Józefie! 
... Mam obecnie dwóch chłopców przy książce. Jeden: 
lat 11 - charakter popędliwy - serce najdoskonalsze - gło

wa roztrzepana - ochota do pracy mierna - łagodnością 
da się zaprowadzić, dokąd chcesz - sur owe środki prze-

ciwnie działają - zdrowie dobre. Drugi: lat 9 - słabszego 

nierównie zdrowia - głowa rozwinięta i •ąd 0 rzeczach 
dojrzały i poważny nad lata - cierpiał już dwa razy na 
zapalenie mózgu - więc nasi lekarze zalecili wszelką po
wściągliwość w naukach, toteż mało umie względnie do 
swoirh zdolności. - Obaj chłopcy do muzyki mają wy
raźną zdolność i pasję niepohamowaną. Otóż ja chciałbym 
z nich co prędzej porobić dobrych muzyków, nie Wirtu
ozów, ale sumiennych bakałarzy, tak, ażeby dla nich 6w 
gorzki wprawdzie chleb, ale najbardziej niezale:!:ny i pew
ny ubezpieczyć. U nas w Wilnie ani myśleć o tym„. 
... Na Warszawie więc cala nadzieja, i nie od dziś marzę 
ciągle o ich tam ulokowaniu. Dopomóż nam, kochany 
Józefie, cieńkim Twoim rozumem poradź, jak by to 
2.."'bić ... 

Twój najżyczliwszy S. Moniuszko 

DO ŻONY. Petersburg, 16 marca 1856 
4 dni przed koncertem 
Moja duszko! 
. .. Pani Malewska wzięła 80 biletów, ale czy wszystkie 
rozprzeda! Ks. Krasiński ciągle cierpiący i ledwo wczoraj 
mógł wyjść z domu (mrozy mamy ciągle po 16 do 20 sto
pni). Na dobitek Lwow daje u siebie wielki muzykalny 
wieczór w dzień mego koncertu i Panna Barteniew u mnie 
tylko będzie na próbie. Hr. Wielohorski wziął 10 biletów 
- Dargom:-·żski 5. Pannie Barteniew dedykowałem 6 pie
śni. ślicznych mnie rzeczy nagadała, ślicznie te piosnki 
prześpiewała, ale na tym zupełny 'koniec! Cała nadzieja 
jakiegokolwiek zysku pieniężnego na wrażeniu, jakie zrobi 
muzyka na pierwszym koncercie, azali nie będę mógł dać 
drugiego? U Generała G!Sgela bytem 4 razy, ani razu nie 
zastałem go w domu - u Dobruni tyleż razy z równym 
powodzeniem. w ogólności tego roku żaden koncert się 
nie udaje, Kątski Antoni i Maurer dawali wprost dla 
przyjaciół i zaproszonych gości. A ja ani tych wielu mam, 
ani drugich myślę wiele zwoływać. Słowem, powiadam 
iobie, że Od kilku dni śpiewam moją piosnkę: „Ach, 
czyż nie ma ani w niebie, ni w ludziach litości?" za cztery 
dni więc mój koncert! W jednym Bogu tylko nadzieja! 

Twój biedak Stanisław 

DO ŻONY. [Petersburg, 20 marca 1856] 
Mój Aniołku! Stało się - już po koncercie! Macie wie
dzieć i jak się zapewnie z tutejszych dowiecie dzienników, 
że mój koncert był pod każdym względem w tegorocznym 
poście najznakomitszy. Zaczynam z dołu: pomimo niesłY
chanych kosztów ~470 rubli) jeszcze mi się pozostało 238 
czystych, te pokrywają całkowicie moją podró:!: i życie 
w Petersburgu ... 

DO JÓZEFA SIKORSKIEGO. Wilno, 5/17 llitopada 1856 

Kochany Józefie! 
wszelkie moje błogosławieństwa niech się zlewają na Twój 
muzyczny tygodnik•. . .. Drukuj co prędzej programę czy 
prospekt, przysyłaj do mnie, a będę całymi siłami dopo
magał. Co się tycze korespondencjl to kilka razy do roku 



1'.1iecznika 1 akt 11 

przyrzekam Ci żywą albo martwą dostawić ... 
• „Ruch Muzy czny" , k tóry zaczął się ukazywać od 1 kwiet

nia 1857 r. 
Twój s. Moniuszko 

DO ADAMA KIRKORA. Wilno, 21 listopada 1856 
Szanowny Panie Dobrodzieju! 
Urodziłem się w 1819 w majętności moich rodziców 
w guberni mińskiej. Pierwszą szkołą pojmowania muzyki 
były dla mnie „Spiewy historyczne" Niemcewicza, wyko
nywane dziwnie miłym głosem przez moj ą Matkę. Te po
ważne melodie , jakkolwiek nie bardzo przystępne, były 

moim codziennym muzykalnym pokarmem, i pięcioletnie 

dziecko, wszystkie najdokładniej śpiewałem nie uczony. 
Ta łatwość pamiętania i pojmow ania trudnej muzyki 
miała być świadectwem mojej zdolności, kształ cić więc 

ją pilnie postanowiono. Nauczycielami muzyki fortepia
nowej byli: n a wsi moja Matka, w warszawie sławny 
organista Frayer, w Mińsku mój nieosza cowany Pan Do
minik Stefanowicz. Ten ostatni, rozmiłowany w swej sztu
ce, umiejąc ocenić mój równy do niej zapal , tak zręcznie 

potrafił go na moje dobro skierować , że odtąd muzyka 
stała się już poważniejszym dla mnie celem. Nie spot~
kając żadnych przeszkód na tej drodze, mając j ą wszędzie 

przez najlepszego Ojca ułatwioną, udałem się niezwłocznie 
do Berlina, gdzie pod przewodn ictwem Rungenhagena 
dalszy kurs wyższej muzyki w przeciągu trze ch lat prze
szedłem . Odtąd , od r. 1840 osiadłszy w Wilnie, zajmuję 

się dawaniem lekcji na fortepianie (jedyny sp osób utrzy
mania się, jaki nasze miasto dać mnie może) . w chwilac 
wolnych od tego zatrudnienia napisałem następuj ącą mu
zykę ... • 
Z prawdziwym szacunkiem Pana Dobrodzieja ży czliwy 

sługa 

S. Moniuszko 
• Tu następuje niekompletny wykaz dziel. 

DO JÓZEFA SIKORSKIEGO. [Wilno, 4/ 18 lub po 4/ 18 kwie
tnia 1857) 
Kochany Józefie! 
Więc się marzenia nasze urzeczywistniają i Nr 1 „Ruchu" 
mam przed sobą, widzę go, dotykam się i smakuję! Niech 
Cię uściskam za Twoje trudy! Nie może być , ażeby za
miar Twój błogosławiony długotrwałością nie miał się 

cieszyć, a Tobie pociechy i pożytku nie przyniósł.. . 

Uściskam Ciebie. SM 

DO ŻONY. Paryż, 15 czerwca 1858 
Mój Aniołku! 
Po moim ostatnitm lakoniczny m liście z Paryża trzeba 
nam się o kilka dni cofnąć, ażeby pozbierać porozrzucane 
po drodze wypadki, których spisanie dla pośpiechu mu
siało przeciągnąć się do tej chwili.„ 
... z bijącym sercem zbliżałem się do Wejmaru. Malutka 
to mieścina, ale tu mieszkał Szyller, Gothe , Herder , Wie
land, a dziś: Monsieur Liszt. Ażeby dać najkrótsze wy
obrażenie , a najdokładniejsze o tym panu, powiem tylko, 
że jest mOdelem Apolinarego Kątskiego . Było to wszy
stko dobrze, dopóki grał, jak nikt nie gra na fortepianie. 

Ałe odkąd zarzucił egzekucję , a poświęcił się kompozycji , 
która mu się jak mnie tańce udaje, ta Powłoka jest pra
wie śmieszna, a przynajmniej wszelki urok zdzierająca. 

Księżna Wittgensteinowa, u której ten Wielki artysta 
mieszka, jest baba złośliwa ..• „.Co usta otworzy, to 0 kims 
źle mówi. Liszt broni ofiarę 1 to stanowi treść ciągłą 

konwersacji, Liszt gra - księżna raz w raz suwa się po 
pokoju, głośno mówi, przerywa„. Byłem w tym dziwacz
nym domu dwa razy: raz na śniadaniu ~była i pani Ka
lergis), drugi raz wieczorem do 11. Pierwszy i drugi raz 
Liszt grał moje dwa polonezy, Mazura z „Halki" i Tańce 
góralskie na 4 ręce z panią Kalergis. Istotny żal tego 
człowieka . Bez tej kobiety ~Ks . W.) byłby i on zupełnie 
inny. Pomimo białych włosów, dziwnie wspaniale spada
jących mu na ramiona, zapał młodzieńczego uniesienia 
w rzeczach sztuki bynajmniej go nie opuścił. Tylko że 

biedaczek grać się rozuczyl... 

DO CÓRKI ELŻBIETY. Paryż, 17/ 29 czerwca 1858 
Mój drogi Elonku! 
.„Aktorowie do dram. komedii i wodewilów są doskonali. 
Spiewacy Wielkie j Opery najgorsi, za to Komicznej wy
borni. Balet w Warszawie lepszy. Orkiestra i chóry, cho
ciaż doskonale, ale niższe od niemieckich. Deko·racje bru
dne, bo zUŻyte. Kostiumy - różnie się zdarza. W ogólności 

w każdym wykonaniu daje się czuć widoczna niedbałoś 
i inaczej być nie może . Każdą nową sztukę grają co dzie 
bez żadnej zmiany kilkadziesiąt razy. Jakże tu chcieć, 

a żeby artystom praca nie obrzydła. Gdyby nie taka iloś 

teatrów, nie byłoby na co chodzić. Czym więksi artyscl . 
tym więcej sobie pozwalają, a mniejszy, choć i stara się , 

to dobrej chęci nie można przyjąć za skutek. Jednym 
słowem, teatr wcale mnie nie zadowolnił, i odkąd jestem 
w Paryżu, raz tylko (w Gymnase) dosiedziałem do końca 
sztuki.„ Największą ozdobą Paryża są spacery, jakich 
nie ma w tym guście na całym świecie.„ 

Tatulczyk S. Moniuszko 

DO ŻONY. [Warszawa , 11 / 23 sierpnia 1858] 
Na liście broń Boże nie pisz tytułu dyrektora! - bo Omka 
gotowa! 
Mój An!ołkt!! 
Poczta za chwilę wychodzi - a ja tylko co wracam od 
Generała z nominacją na Dyrektora Opery, z pensj ą 

roczną od 1 200 do 1 500 rs„ bo to jeszcze nie zdecydo
wano„. 

DO GUSTAWA GEBETHNERA. [Warszawa, koniec r. 1858} 
Szanowni Panowie! 
zechciejcie mię poratować w gwałtownej potrzebie, zali
czając 30 rubli na mój rachunek . 

Wierny wasz sługa S. Moniuszko 

DO ALEKSANDRA WALICKIEGO. [Warszawa, lipiec 1859] 
Kochany Aleksandrze! 
Chłop strzela, Pan Bóg kule nosi! - Nie mogę Ci służyć 



na 11. Ale nie idzie za tym, ażebyś miał stracić muzykę 
Freyera. Jak zechcesz albo z Robertem Wolffem idźcie 
do kościoła przez tylne drzwi od strony gmachu Towa~ 
rzystwa Kredytowego, albo Sam w moim imieniu do Fre
yera, którego pozdrów ode mnie i powiedz proszę, że ..... 
wskutek objedzenia się chłodniku nie wypada ml się bez 
ubliżenia przyzwoitości na długo wydalać się z domu. 

Twój S. Moniuszko 

DO APOLINAREGO KĄTSKIEGO. [Warszawa , 23 listopada 
1860] 
Czcigodny Panie Dyrektorze! 
Ponieważ Pan oczekuje jeszcze jednej, a stanowczej ode 
mnie odpowiedzi, odnosząc się zatem do poprzedniej, 
w której przełożyłem Panu, iż wtedy tylko mógłbym po
święcić moją pracę dla Instytutu, gdyby to ze stanowis
kiem moim w teatrze pogodzić się dało, nie chcąc dłużej 
zwlekać i mimowolnie zawodzić, oznajmiam z żalem, 
że po najstaranniejszym obejrzeniu moich obowiązków, 
zmuszony jestem ostatecznie podziękować za włożone 
we mnie zaufanie i oświadczyć, iż łaskawie ofiarowanych 
ml miejsc przyjąć nie mogę ... 

Najżyczliwszy sługa S. Moniuszko 

DO ŻONY. Paryż, 17 grudnia 1861• 
Moja droga Omko! 
w poniedziałek rano przed 10 najpomyślniej pod każdym 
względem przyleciałem do Paryża ... Wrażenie, jakie Pa
ryż obecnie na mnie robi, jest nieopisanie dobroczynrne. 
Ta spokojna pogoda tizjognomll miasta, ta ruchliwość, tak 
naturalna przy takiej ludności, przystępność przy ogro
mie nade wszystko cudownie jest miłe. 
• przyjazd Moniuszki inspirowany był przez przyjaciół, 

którzy chcieli zainteresować Paryż jego muzyką. 

Twój I wasz s. Moniuszko 

DO ŻONY. Paryż, 28 grudnia 1861 
Moja droga Omko! 
. „postanowiliśmy urządzić koncert, na którym moje kom
pozycje będą wykonane przez orkiestrę Wielkiej Opery 
I chór orfeonistów w prześlicznej sali Herza. Ale ażeby 
to przyszło do skutku, potrzebuję sprzedać dwieście bile
tów po 10 franków, dla pokrycia ogromnych kosztów. 
A ponieważ koncert uznaliśmy za najprostszy i jedyny 
zresztą środek porozumienia się z krytyką i dyrektorami 
teatrów, więc hrabia R. bardzo ten projekt przyjął do 
serca i krzątać się zaczynamy. Myślę z moich rzeczy 
dać „Bajkę" chór z „Mildy" (Modlitwa) , aria (Gdyby ran
nym słonkiem), Dumkę Jon tka i Mazur - i Polonez z „Hra
biny" na wiolonczelę, a może i całą Litanię . - Nabój więc 
dość ładowny.„ 

DO ŻONY. [Paryż, 6 stycznia 1862) 
Mój drogi Omtaszku! 

Twój Stach 

Jeszcze - jeszcze nic stanowczego! Wiem tylko, że m ó.i 

interes jest na najlepszej drodze, w ręku ludzi najlepszej 
woli I st anowczo mogących wpłynąć na moje tu powo
dzenie. Cierpliwości więc i.„ pieniędzy. - Trzeba przygo
tować się na parę tygodni jeszcze - więc z przysłanych 

od Papy pieniędzy przyszlij, wiele możesz. Ale i na tę 
trochę, co masz w ręku, nie daj czekać, bo już 100 ira:i.
ków (25 rubli) pożyczyłem. - Czas tu leci jak szalony! 
serce tylko boli, że z wami nie mogę go podzielić ... 
Nie wątpię, że w tym czwartym mego pobytu w Paryżu 
tygodniu zdecyduje się rzecz cała . Byłoby to jeszcze cu
downie na te trudności, przez jakie Inni przechodzą, aby 
dostać się ze swoim dziełem tam, gdzie ja godzę, bo je
żeli wywrócę się, to nie z pagórka.„ 

Twój Stach 

DO EDWARDA ILCEWICZA. warszawa, 18 maja 1862 
Mój drogi Edwardzie! 
„ .Zaczynam być w złym humorze, w miarę jak mój nie
dostatek, niczym nie dający się zapełnić, przeciąga się 

bez widoku końca. Bardzo winszuję, jeżeli to kogo cie
szy! byłbym radość podzielał, gdybym mógł wiedzie ć, 
dlaczego i za co artyści na głodną śmierć skazani? - U nas 
z naszego teatru usunięto ośmdzlesiąt kilka osób - z or
kiestry ośmiu, rozumie się, że samych biedaków, któr zy 
:!:adnej protekcji ani mieli, ani skądkolwiek mleć mogą. 
Ale co ja tu stękam! sam musisz czuć, o ile ta krzywda 
jest bolesną! „Dziej się Wola Twoja!" i nic więcej! 

Uściskam Cię serdecznie. 
Twój Stanisław 

DO JÓZEFA SIKORSKIEGO. [Warszawa , 18 lipca 1863] 

Kochany Józefie! 
Pani Biskupska, wdowa po dyrektorze pułkowej muzyki, 
potrzebuje pieniężnej pomocy (około 10 r.). Jeżeliby można 

było dopomóc jej składką zaimprowizowaną, to Ja moim 
rublem służę. 

Twój zawsze najżyczliwszy s. Moniuszko 

DO APOLINAREGO KĄTSKIEGO. Warszaw::i, 26 grudnia 
1863 
Do JW-go Apolinarego Kątskiego Dyrektora Instytutu 
Muzycznego. 
Poczytuję za obowiązek służenia Instytutowi, powołanemu 
do istnienia uznaniem całego kraju. Gdy ze strony Dy
rekcji Teatru żadna dziś nie zachodzi przeszkoda , przyj
muję wezwanie do wskazanego wydziału wspólnej pracy. 

Stanisław Moniuszko 

DO GEBETHNERA I WOLFFA. [Warszawa, przed 20 cze r-
wca 1864] . 
Wierzę najmocniej, że wam trudno bardzo, a jedna l· 
proszę usilnie, ażebyście mnie udzielili pięć rubli, które 
najpóźniej w ten poniedziałek zwrócę z wdzięcznością. 

wasz najżyczliwszy s. Moniuszko 

DO ROBERTA WOLFFA. [Warszawa, 25 czerwca 1864) 

Szanowny Panie. 

Jeszcze raz o 5 rubli proszę I zwrócę w poniedziałek , tak 
jak w przeszłym tygodniu. 

Najżyczliwszy S. Moniuszko 

DO EDWARDA ILCEWICZA. Warszawa, 16 marca 1865 

Mój drogi Edwardzie. 
„.Ja we Lwowie dałem trzy koncerta w przeciągu tygod
nia i trzech dni. Na wszystkich trzech powtórzyło się t o 
samo: „Bajka" i „Dziady". Dwa pierwsze dane na mój 
dochód przyniosły czysto 5000 zł poi. - Trzeci ~największy ) 
na dochód sierot Domu Opatrzności. - Pobyt mój trzy
tygodniowy we Lwowie był bardzo przyjemny. Miasto 
wytworne, bardzo porządnie utrzymane, oświetlenie gazo
we rzęsiste, trotuary przestronne - ludzie mili, potulni. 
w niższej klasie żadnej butności - tanie życie, ale i pie
niędzy mało - teatr polski bardzo slaby, opera niemiecka. 
znośna„. 

Twój najobowiązańszy Stanisław 

DO ROBERTA WOLFFA, [Warszawa , 17 maja 1865] 
Szanowny Panie Robercie. 
Czy jeszcze pięciu rubli nie możecie mnie zaliczyć w mo
jej wielkiej dzisiejszej potrzebie? 

wasz cały S. Moniuszko 

DO EDWARDA ILCEWICZA. [Warszawa, 24 sierpnia 1865] 

Mój drogi Edwardzie. 
ze mną dzieje się zawsze to samo. Nieopłacone długi 
i procenta pochłaniają moje wszystkie dochody. Tymcz:i
sem uczę na gwałt „Strasznego dworu", abym przed na
jazdem Włochów mógł wypchnąć choćby parę razy. Chcą 
mieć tę operę najlepszą z moich! Ja jestem innego zdania. 
Obym się myllł! 

Twój prawdziwy przyjaciel s. Moniuszko 

DO CEZAREGO CUI. Warszawa. 1 grudnia 1865 

Drogi Panie. 
Tak jestem znękany wszystkim, co się dzieje w tutej
szym teatrze, że nie mogę przenieść na sobie, ażebym 
w zwierzeniu się przed Pańską życzliwością ulgi dla sie
bie nie miał szukać. Włoska opera, na sromotnych wa
runkach kontraktu oparta, rujnuje nas całkowicie. Dla 
oszczędności budżetu nasi najdoskonalsi i najpotrzebniejsi 
do moich oper śpiewacy dostali dymiaję!!... co zresztą 

nas będzie, przewidzieć łatwo. Ja zostałem tylko z kilku 
osobami, którzy zaledwo szkółkę śpiewu rozpoczęli i żad
nego repertuaru nie mają. 

Najżyczliwszy przyjaciel S. Moniuszko 

DO EDWARDA ILCEWICZA. warszawa, 20 sierpnia 1868 
Mój drogi Edwardzie. 
Tak więc moje opery, przeuczone, znowu są na scenie. 
w październiku Halka ma być daną w Petersburgu. Za Uo
maczenie dyrekcja zapłaciła 300 rubli. Mam więc nadzieję, 
że się podłatam na tej sprawie. 
Moja Elka ogłosiła (na podział ze swym nauczycielem) 
zbiorowe lekcje rysunku l drzeworytDictwa l dobrze na 

nich wychodzi. Oprócz tego ma dość robót do ilustrowa
nych dzienników. 
Boleś znaczne robi postępy na wiolonczeli. 
Jadwiga pomaga siostrze i także drzeworytnictwem się 

trudzi z powodzeniem. 
Jaś zdaje egzamin do gimnazjum . Zresztą wszystko po 
staremu, tylko z dnia na dzień starsze i sytsze świata. 

Gapiemy się , rozglądając się , co clę z ludźmi dzieje, i na
bywamy przekonania, że jakkolwiek świat szeroki i długi , 

pokazuje się przecie, że jeszcze za wąski i za krótki, aby 
się ludzie ćo syta pomieścili. 

Twój najżyczliwszy S. Moniuszko 

DO HELENY ZAWISZANKI. Kraków, 23 stycznia 1867 

Najłaskawsza Pani. 
Od kilku tygodni jestem tu, w Krakowie. Stąd byłem 
·w Pradze, gdzie umówiłem się z dyrekcją Czeskiego Te
at '.·u względem przedstawienia •,vszystkich moich oper 
i „Dziadów". 
Chciej mi, Pani, co prędzej odpowiedzieć, czy nie możno 
byłoby coś podobnego zrobić we Wrocławiu? Gdy ju:!: mam 
pasport, rad bym zeń korzystał, bo o takowy u nas, jak 
Pani wie, niełatwo. Mógłbym więc na parę godzin wstąpić 
do Wrocławia dla osobistego rozmówienia się w tym wzglę
dzie z dyrekcją, przynajmniej co tycze się „Halki". 

Najżyczliwszy sługa S. Moniuszko 

DO SERGIUSZA MUCHANOWA. [Petersbu~g , 1/13 lutego 
1870] 
Jaśnie Wielmożny Panie Prezesie. 
Ojcowskim sercem dziękuję ut umieszczenie mego syn3 
w orkiestrze wielkiego Teatru. Nie wątpię, że on sam 
dołoży wszelkiego starania, ażeby się okazał godnym za
jętej posady.„ z wysokim uszanowaniem Jaśnie Wlelom:!:
nego Prezesa najniższy sługa 

Stanllław Moniuszko 

DO ALEKSANDRA WALICKIEGO. [Warszawa, 38 kwietnia 
1872] 
Młoda krytyka pomaga mnie, jak umie. Z powodu Beaty 
reflektują mnie, żem stary, że niepotrzebnie wołam 
o natchnienie, gdy ono tylko do młodych przychodzi 
(biorą je widocznie w rodzaju żeń~klm). Ja Im wołam: 
dobrze! dobrze! tylko raz jeszcze.„ i skończę - ale czy 
panowie zaczniecie? 

Wybór i skróty z „Listów zebranych" przygotowanych 

do druku przez Witolda Rudzińskiego PWM Kraków - TCH 

Objaśnienia pochodzą od redakcji. Objaśnień Witolda Ru

dzińskiego nie zamieszczono. 
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WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 

JAK TO ZA DAWNYCH 
LAT BYWAŁO 

Upadek powstania styczniowego i tragiczna sy
tuacja w jakiej znalazł się po roku 1863 naród pol
ski wywarła ogromny wpływ na twórczość, jakże 

-czułego na sprawy Ojczyzny, Stanisława Moniuszki. 
Nie czas już było w tym okresie wskazywać na 
krzywdy polskiego chłopa (jak w „Halce"), na wa
dy arystokracji {które Moniuszko uwypuklił 

w „Hrabinie"), nie czas bawić polskie społeczeństwo 
urokiem sielanki (jak w „Verbum nobile"). Nale
żało rozwiać zwątpienie w siły narodu, zwątpienie, 
jakie poczynało drążyć umysły Polaków. Należało 
ukazać wielkie dni chwały oręża polskiego, szczę

śliwe chwile z historii Ojczyzny, przypomnieć tra
·dycję staropolskich obyczajów, które jednoczyły 

szlachtę z ludem. 
Takim było dzieło tworzone do libretta Jana Chę

·Cińskiego o temacie zaczerpniętym ze „Starych ga
węd i obrazów" Wójcickiego. Fantazję librecisty 
wzbogacił kompozytor, wplatając w treść nowej ope
ry, nazwanej przekornie „Straszny dwór" wspom
nienia z domu stryjów, Dominika i Józefa Moniusz
ków, gdzie szlachta i uwłaszczeni chłopi siadali 
przy wspólnym stole, wspólne mieli zajęcia w izbie 
·czeladnej, wspólne troski i radości, wspólne oby
czaje ... Obyczaje oparte na tradycji. 
Opisać je - chociażby tylko w nawiązaniu do 

treści „Strasznego dworu" ... Nie wystarczyłoby na 
io grubej księgi, a nie niedużego artykułu. Spró
~ujmy jednak przypomnieć sobie choćby te naj
·ciekawsze obyczaje staropolskie, wyłaniające się 

z libretta Moniuszlj:owskiego dzieła. 

Kawalerskie śluby 
„Nie masz niewiast w naszej chacie! 
Vivat semper wolny stan ... " 

Sluby kawalerskie Zbigniewa i Stefana są zaląż
kiem konfliktu w „Strasznym dworze". Nie były 

to śluby rzadkie w rycerskim stanie. Wolność stanu 
kawalerskiego, która była gwarancją gotowości na 
wezwanie Ojczyzny, niejednokrotnie wśród szlachty 
łączyła się śaiśle z · rycerskością, a więc z najwyż
szym ideałem życiowym, który jedynie, jak w daw-

ne_j Rzeczpospolitej sądziła szlachta, można było 

osiągnąć w „s,zlacheckim stanie". Jak Pisze Jan Sta
nisław Bystroń w „Dziejach obyczajów w dawnej 
Polsce". „ ... Szlachcic jest urodzony do broni, do woj
ny; tłumaczono przecież wolność jako ściśle zwią

zaną z rycerską służbą; cnotą rycerską jest odwaga, 
szlachetność, bezinteresowność. Nie wystarczyło Więc 
urodzić się szlachcicem, trzeba było jeszcze ćwicze
niem rycerskim osiągnąć poziom prawego rycerza 
kto do tego poziomu nie dochodzi, nie godzien jest 
szlacheckiego tytułu.„" Stąd też . w słynnej arii 
„z kurantem" Stefan wspomina o ćwiczeniach ojca 
z synami w rycerskiej gotowości. 

Stefan i Zbigniew wracając z wojennej potrzeby 
do domu składają kawalerskie śluby. Dają sobie 
szlacheckie słewo, że nie wprowadzą pod swój 'dach 
niewiast. Szlacheckie słowo! Verbum nobile! Już raz 
w operze pod tym tytułem Moniuszko rozprawiał się 
z obyczajem nierozważnego dawania obietnic za
gwarantowanych szlacheckim słowem. Verbum no
bile to, jak czytamy w Glogerowskie·j „Encyklopedii 
staropolskiej'', „początek przysłowia staropolskiego: 
„verbum nobile debet esse stabile" - czyli, że słowo 
szlacheckie musi być dotrzymane. Tradycja mówi, 
że żaden szlachcic nigdy swego verbum nobile nie 
złamał, choćby mu szło o życie lub zbawienie du-· 
szy. Słynny czarnoksiężnik Twardowski, gdy go dia-. 
bel w karczmie „Rzym" zastąpił, a on zasłonił się 

przed jego władzą wziąwszy dziecię niewinne na rę
ce, czart rzekł: „A gdzie waszmości verbum no
bile"? Na taki wyrzut Twardowski złożył dziecię 

w kołyskę i dał się porwać czartu.„" 
Rozumiemy zatem, przed jakim dylematem stanęli 

obaj bracia w „Strasznym dworze", chcąc pod uro
kiem oczu Hanny i Jadwigi złamać dane sobie 
i swoim pancernym towarzyszom kawalerskie śluby. 

Tradycje - obycza~e i wróżby 

Gdy obaj panicze - Zbigniew i Stefan - wracają 

do swej wsi, przed wrotami „cichego dworku mo
drzewiowego" witają ich chłopi chlebem i solą . Pię

kny to stary zwyczaj do dziś stosowany na polskiej 
wsi zwłaszcza przy powitaniu nowożeńców. Chleb 
odgrywał ważną rolę w obyczajach i obrzę

dach u wszystkich niemal ludów. W dawnych zwy
czajach polskich przybierał, w zależności od okazji , 



wielorakie postacie, rodzaje i nazwy. Bochen chle
ba razowego służył do uroczystych powitań, jak to 
jest w I akcie „Strasznego dworu". Na wesela pie
czono chleby weselne - kołacze i korow aje, na za
pusty - reczuchy, pampuchy, pączki i chrust, na 

·wielkanoc - baby i mazurki. Były chleby i ciasta 
wigilijne, zaduszkowe i noworoczne. Zapewne w IV 
akcie „Strasznego dworu" powitają sąsia dów zjeż

dżających kuligiem noworocznym „przebuszkami" 
lub „przetyczkami" - słodkim chlebkiem z zapieka
nym miodem lub powidłami. 

Nowy Rok! W dzień Nowego Roku rozliczało się 

w dawnej Polsce dzierżawy i pożyczki. Dlatego obaj 
b:rncia zjeżdżają do Kalinowa aby odebrać pożyczkę 
udzieloną przez ich ojca Miecznikowi. W Nowy Rok 
obdarowywano też siebie nawzajem podarunkami 
- jak teraz na Boże Narodzenie. Nawet królowie 
polscy obdarowywali wszystkich dworzan cennymi 
darami gdy ci składali im życzenia „nowego lata". 
Herburt za czasów Zygmunta Augusta zapisał m. in. 
„Biegają dziatki po Nowym Lecie i przyjaciele dają 
sobie Nowe Lato, a zwłaszcza panowie sługom, bo
gaci ubogim, winszując sobie na Nowy Rok wszego 
debra". Starzy Polacy - jak pisze Zygmunt Gloger 
- na Nowy Rok witali się o świcie słowami: „Bóg 
cię stykaj" - co oznaczało polecenie opiece Bożej . 

„Wiedziano komu czego życzyć, więc umysł i afekt 
sąsiedzki, grzeczność, cześć lub wdzięczność i serce 
!>ilił-y się na dowcip... Dzieci i żaczkowie szkolni 
{ll'.awili rodzinom i nauczycielom powinszowania 
prozą lub rymem po polsku lub po łacinie ... " 

„Najwięcej atoli różnych zwyczaJow i wesołości 

- czytamy u Glogera - łączy się w Polsce z ob
tchodem wigilii Nowego Roku, w ostatni wieczór ro
ku starego. Zbierają się na ten wieczór rodziny bliżej 
sąsiadujące na wsi, gromadzi się młodzież, aby we
S9ło przy jasnym ognisku, wśród początkowego szy

·ciB lub haftowania, a później zabawami rozmaitymi 
zalilończyć rok stary.„ Dziewczęta czynią wróżby 

z"B.m;ążpójścia , jak w wi~lię świętego Andrzeja. 
J~st bowiem między tymi dniami ten związek, że 

-św_ Andrzej zakończa rok kościelny. Było mniema
nie, że dziewica, która w wigilię Nowego Roku do
czeka północy i wpatruje się przy świetle dwóch 
świec jarzących w zwierciadło, i ani razu nie obej
rzy się za siebie, ujrzy w zwierciadle poza sobą 

postać przyszłego małżonka.„" Kto wie czy Hanna 
i J adwiga płatając figle Stefanowi i Zbigniewowi 
nie doczekały o północy wróżby ujrzenia w któ
rymś ze zwierciadeł zegarowej komnaty postaci jed
nego, z kawalerów, którzy od pierwszego wejrzenia 
zrobili na obu pannach duże wrażenie ... A że były 

już skore do zamążpó j ścia świadczą wcześniejsze 

wróżby z lania wosku, które przyniosły im zapo
wiedź, że czeka je szybki ożenek z rycerzami i gos
podarzami. 

Owe wspomniane już figle z udawaniem duchów 
prababek w portretach, to też echa tradycy jnych 
zabaw w wigilię Nowego Roku. „Dziewczęta - pi
sze Gloger - płatają figle chłopcom i nawzajem. 
Więc wciągają brony na kominy domów, drzwi pod
pierają klocem drzewa. Przebierają się za Cyganki. 
i Cyganów oprowadzających niedźwiedzia - chło

paka przebranego w keżuch odwrócony włosem do 
góry, lub w worek z naśladowaną z drzewa głową 
kozią" . Takiego turonia przywożą w „Strasznym 
dworze" goście przybywający kuligiem ... 

KULIG I POLOWANIE 

„Kulig" albo „kulik" - zabawa wzięta ze sta
rego zwyczaju. Corocznie bowiem w zapusty albo 
w dzień Nowego Roku „gdy sanna dopisała a mlo
dzież nie była na wojnie, w każdej prawie okolicy 
czy powiecie urządzano kulig, który zastępował nie
znane jeszcze wówczas zabawy karnawałowe. Mło
dzież rej w okolicy wiodąca układała plan kuligu, 
a do narad tych należały skrycie i dziewczęta 

i młodsze mężatki rade zabawie. Rozpisywano kolej 
skąd się kulig ma zacząć, jakim szlakiem do dworów 
i dworków zajeżdżać i, zebrawszy po drodze wszy
stkich. gdzie hulankę zakończyć. Wszystko to tak 
układano, aby zrobić niespodziankę ojcom i matro
nom bez wywoływania przygotowań kuchennych, 
bo wiedziano dobrze, że w każdym domu znajdzie 
się zawsze bigos, kiełbasa, barszcz i piwo ... Z mu
zyką ruszano zwykle w dom najpierw, gdzie dużo 
dziewcząt , albo gdzie je już zaproszono z najbliższe
go sąsiedztwa ... Skoro wjeżdżano na dziedziniec, ka
pela dobywała tonów najhuczniejszych, a woźnice 
całej siły w trzaskaniu batem. Gospodarz śpieszył 
na ganek witać gości, gdy jejmość nakazywała o
świetlać izby i nakrywać do stołu. Ludziom i ko
niom polecano sutą gościnę i zaraz rozpoczynały się 

tańce. Ochocze tany z przyśpiewkami przeplatano 
toastami i węgrzynem ... " Toteż moraliści pisali: 

„Kulig, ta zabawa jeszcze od Popiela 
Ma za cel, by każdemu zalała gardziela„." 

Tradycyjną, wysoce cenioną rozrywką w dzień wi
gilii Bożego Narodzenia i Nowego Roku było polo
wanie. Szlachta pasjonowała się niezwykle łowiec
twem. Myślistwo przyczyniało się do niszczenia dra
pieżników, których było nie mało w lasach i knie
jach, ale też służyło zdobywaniu pożywienia, a mło
dym szlachcicom dawało pole do wykazania zrę

czności w posługiwaniu się bronią i celnością oka. 
Nigdzie nie brakowało wilków i dzików, pełno było 
lisów, zajęcy, dzikiego ptactwa. W górskich lasach 
polowano na jelenie, na Mazowszu na kozły i sarny. 

Szlachcic, chcący sobie zaskrobić fawory panujących 
(zapraszanych na łowy), czy też zairnponować są

siadom kazał opłaconej nagonce zganiać przez kilka 
dni znaczną ilość grubej zwierzyny do kniei, którą 
otaczano linami i pozostawiano jedynie wąskie 

przejścia, przy których czatowali myśliwi. Na dany 
znak rogiem, ruszała obława i ogarniana zwierzyna 
rzucała się ku nielicznym ujściom. Oczywiście w ta
kiej sytuacji nie trudno było o wystrzelanie nawet 
sporej ilości groźnych drapieżników. „Zdarzali się 

jednak myśliwi- czytamy w „Obyczajach staropol
skich" Zbigniewa Kuchowicza - którzy szli w las 
tylko z oszczepem. W walce z niedźwiedziem stoso
wano też zasadzki i sieci. Trzymano chmary psów; 
„kochano się" w chartach, ogarach i wyżłach, pła-



cono za nie wielkie sumy, wydzierano je sobie prze
mocą, kradziono. Psy myśliwskie otaczano troskliwą 
opieką, karmiono, nacierano miksturami, umiesz
czano w wygodnych psiarniach. Wydatki na psy 
były tak duże, że potrafiły nieraz pochłonąć cały 

majątek. Istniało nawet przysłowie, że „szlachcica 
psi zjedli". · 

Moniuszko wprowadzając wracających z łowów 
myśliwych ukazuje kłótnię Skołuby o myśliwskie 
trofeum. Usiłuje stary sluga z Kalinowa dowieść, 
że zabił odyńca ... Pokazuje się jednak, że dzik padł 
od kuli któregoś z młodych szlachciców, zjeżdżają
cych na Nowy Rok do K alinowa. Nie dziwmy się, 

że Skołubę wprawia to w zły humor. Myśliwy, któ
ry wrócił z polowania z pustymi rękami narażony 
był na kpiny towarzystwa. Skołuba szuka więc 
usprawiedliwiających okoliczności. Poeta Rostafil'l
ski tak o tym wyłgiwaniu się myśliwych pisze: 

„ ... Więc na babę winę składają, 
Albo, że mnicha potykają, 
Albo sobie przymawiają, 
Albo też na psy z.ganiają 
Nieszczęście .... „." 

Skołuba nie omieszkał zrewanżować się Maciejowi , 
słudze młodych szlachciców, którzy mu sprzed nosa 
sprzątnęli odyńca, opowiadając mu o duchach po
ruszających zepsuty zegar i duchach wychodzących 
z portretów prababek Miecznika .... 

„ ... Ten zegar stary ... " 
znamy wszyscy tę słynną arię Skoluby, w niej też 
znajdują odbicie tradycje legend o duchach krążą
cych w prastarych dworach ... 

Tradycja w krzywym zwierciadle opowiadania 
Skołuby i podstępnej opowieści Damazego o ri.ęko
mym pochodzeniu nazwy „straszny dwór" i trady
cja najszlachetniejsza, opiewana przez Miecznika, 
mówiącego jakich oczekuje przyszłych mężów swo
ich córek. Ta pierwsza fałszywie mówi o klątwie, 
która zaciążyła nad Kalinowem, zbudowanym jak0-
by z sum uzyskanych z krzywd i zdrad; ta druga 
- mówi o dzielności, prawości, dobroci serca, miłoś-
ci Ojczyzny - o cechach patrioty Polaka. · 

Takich to niezłomnych synów Ojczyzny chciałby 
widzieć Moniuszko w owych dramatycznych cza
sach po upadku powstania Styczniowego, kiedy to 
powstała najpiękniejsza polska opera narodowa 
„STRASZNY DWÓR". 

Wojciech Dzieduszycki 



TREŚĆ OPERY 

pROLuG 
Dwaj bracia, Stefan i Zbigniew, przed powrotem 

do domu po zwycięskiej wyprawie wojennej żegnają 
się ze swymi towarzyszami z pancernej chorągwi 
i składają „kawalerskie śluby" - postanawiają nie 
żenić się, aby w raz.ie nowej potrzeby być w każdej 
chwili w gotowości na wezwanie Ojczyzny. 

AKT I 
Młodz.i rycerze powracają pod dach rodzinny, ra

dośnie witani przez domowników. Raz jeszcze wzna
wiają swe „kawalerskie śluby", lecz oto przybywa 
do nich stryjenka - Cześnikowa, która zamyśla 

swatać ich z dwiema protegowanymi przez siebie 
panienkami. Usłyszawszy, że młodzieńcy niebawem 
wybierają się w odwiedz.iny do starego przyjaciela 
ich ojca, Miecznika z Kalinowa, niepokoi się nie 
na żarty. Wszak Miecznik ma dwie piękne córki! 
Nuż się młodzi pokochają i z matrymonialnych pro
jektów Cześnikowej nic nie wyjdzie? Usiłuje więc 

odwieźć ich od zamiaru podróży mówiąc, że dwór 
w Kalinowie jest przeklęty i kto tam jedzie - zgi
nąć może. Młodzi rycerze jednak ze śmiechem przyj
mują jej słowa i ruszają w drogę . 

AKT II 
Szlachecki dwór w Kalinowie. Jest właśnie wi

gilia Nowego Roku - najodpowiedniejsza pora do 
wróżb. Dziewczęta przygotowują niezbędne akceso
ria. Leje się wosk, zarysowują się kształty jakichś 

przyłbic i szyszaków, choć palestrant Damazy, sfran
cuziały elegant ubiegający się o rękę jednej z mie
cznikówien, skłonny byłby widzieć tam frak lub 
perukę. Na nic jednak konkury Damazego. Miecz
nik oświadcza mu jasno jakich mężów pragnie dla 
swoich córek: charakteryzując przysz.łych zięciów, 

kreśli Miecznik idealny obraz Polaka-obywatela, 
rycerza i patrioty. 

Przybywa Cześnikowa, która w obawie by w mło

dych sercach zbyt rychło nie zbudziły się uczucia, 
oczernia bratanków twierdząc, że są oni nader 
trwożliwi i zabobonni - „istne dwie niewiasty". 

Lecz oto z gwarem i hałasem powraca z polowa
nia myśliwska drużyna, której uczestnicy, a zwłasz
cza stary klucznik Skoluba, spierają się zawzięcie 

o to, czyj celny strzał powalił potężnego odyńca. 

Okazuje si":, że ugodz.ili go tak trafnie dwaj mlodzi 
szlachcice, którzy jadąc bryką w stronę Kalinowa 
wpadli przypadkiem na teren polowania. To Stefan 
i Zbigniew. Oni też po chwili, wraz z nieodstępnym 
Maciejem, zjawiają się we dworze Miecznika, ser
decznie przezeń witani. Hanna i J adwiga, usłyszaw
szy co n-:ówi o o'!::u młodzieńcach Cześnikowa, posta
nawiają niewinnie zadrwić z gości i nastraszyć ich 
nocą, udając duchy prababek. By ośmieszyć pra
wdopodobnych rywali, na podobny pomysł wpadł 
i Damazy; sekunduje mu Skołuba, któremu nie 
w smak, że młodzieńcy uprzedzili go w strzale 
do dzika. 

AKT III 

Gościom przygotowano nocleg w w1ezy zamko
wej. Skołuba opisuje Maciejowi niesamowite zja
wiska, jakie się tu rzekomo nocą wydarzają. Istot
nie, wnet po wyjściu Skołuby wiszące na ścianie 

portrety prababek Miecznika zaczynają się poru
szać; za jednym bowiem ukryła się Hanna - za dru
gim Jadwiga. Przerażo~y Maciej zryw.a się do 
ucieczki; Stefan i Zbigniew, którym przygotowano 
nocleg w sąsiedniej komnacie, śmieją się z jego 
zabobonych opaw, w końcu Zbigniew z::tbiera Ma
cieja do swego pokoju, a Stefan pozostaje w naro
żonej komnacie z zegarami i portretami. Sło :l kie 

marzena opanO\l\,'ują jego duszę i spędzają sen z po
wiek. Marzą mu się błękitne oczy Hanny, z kolei 
znów melodia starego kuranta, ktorego mechanizm 
uruchomił ukryty w zegarze Damazy, zwraca myśl 
Stefana ku nieżyjącemu już ojcu i matce. 

Pojawia się Zbigniew, którego też sen się nie ima, 
i on bowiem zdążył już zakochać się w Jadwidze. 
Daremnie obaj bracia nawzajem przypom inają so
bie swoje „kawalerskie śluby" nie wiedząc, że przy
słuchują się im skryte za obrazami obie panny. 
Po chwili jednak spostrzegają jakiś ruch za obra
zami i na pół źli, na pół rozbawieni postanawiają 

odszukać sprawców tych figli, na straży zaś w kom
nacie zostawiają Macieja. Starowina zapada 
w drzemkę, a Damazy uznaje tę chwilę za najod
powiedniejszą, aby po cichu wymknąć się z zegara. 
Jednak Maciej budz.i się i, dzwoniąc wprawdzie 

zębami ze strachu, przyłapuje nocnego gościa. Ste
fan i Zbigniew powracają i przekonani, że Damazy 
chciał z nich zadrwić żądają od niego satysfakcji. 
Aby ocalić swą skórę , Damazy opowiada, że na ka
linowskim dworze c1ązy klątwa za popełnione 

w nim niegdyś haniebne czyny, czego jakoby do
wodem ma być nazwa „straszny dwór". Wybieg 
Damazego udaje się podwójnie, gdyż Stefan i Zbi
gniew, usłyszawszy jego opowieść, nie tylko zapo
minają o ukaraniu go, ale postanawiają natych
miast opuścić dwór Miecznika. 

AKT IV 

Bracia oznajmiają o swym postanowieniu wy
jazdu, nie chcą jednak podać powodów te) nagłej 
decyzji. Zirytowany Miecznik zaczyna już podej
rzewać ich o tchórzostwo. Oburzony tym Maciej 
powtarza mu opowiadanie Damazego. Miecznik po
stanawia sam opowiedzieć młodz.ieńcom prawdę 

o „strasznym dworze". Przeszkadza mu jednak nad
jeżdżający z szumem i wrzawą kulig, w którym też 
znajduje się Cześnikowa i przebrany Damazy. Roz
poczyna się zabawa zakończona mazurem. 

Miecznik rząda wyjaśnień od Damazego, czemu 
ośmielił się rzucić kalumnię na jego dom. Ten wy
kręca się jak może twierdząc, że kierowała nim 
miłość do jednej z córek Miecznika - tu jednak 
groźna postawa Stefana i Zbigniewa nie pozwala 
mu wymienić imienia Hanny ani Jadwigi. W koń
cu, ośmieszony, musi zniknąć, a Miecznik opowiada 
historię swojego pradziada, który miał dziewięć 

córek tak pięknych , że każdy zajeżdżający do Kali
nowa młodzieniec z miejsca oświadczał się o rękę 

którejś z nich , a wówczas zazdrosne matki podra
staj ących panien z sąsiednich majątków nazwały 

Kalinów „strasznym dworem". Stefan i Zbigniew 
przepraszają Miecznika za swe podejrzenia i proszą , 

aby chciał uznać ich za zięciów, a wzruszony Miecz
nik błogosławi obie zakochane pary. 

na podstawie 
Przewodnika operowego 
Józefa Kańskiego 
PWM 1978 



KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE I ZESPOŁY 
PAŃSTWOWEJ OPERY WE WROCŁAWIU 

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE 

dyrygenci 

STANISŁAW RYBARCZYK 
JAN SLĘK 

MAREK TRACZ , 
KAZIMIERZ WIENCEK 

TADEUSZ ZATHEY 
JAN MARYNOWSKI - gościnnie 

kierownik chóru 
MAŁGoą,zATA CMIEL-ORA WSKA . 

kierownik baletu 
KLARA KMITTO 

dyrektor artystyczny 
FELIKS TARNAWSKI 

kierownik muzyczny 
KAZIMIERZ WIENCEK 

kierownik literacki 
JANUSZ MENCEL 

asystenci reżysera 

MARIA BOSKO 
URSZULA WALCZAK 
ADAM FRONTCZAK 

asystent scenografa 
MAŁGORZATA TRACZ 

kierownik działu 
koordynacji pracy artystycznej 

ALLA BOYKO 

. SOLIŚCI ŚPIEWACY 

soprany 
MONIKA CICHOCKA 

EWA CZERMAK 
ALEKSANDRA LEMISZKA-MYRLAK 

IZABELA LABUDA 
MARIA ł.UKASIK 

AGATA MŁYNARSKA 
URSZULA NAPIÓRKOWSKA 

DANUTA PAZIUKOWNA 
ALEKSANDRA ŻMINKOWSK.'\ 

JOLANTA ŻMURKO 

mezzosoprany 

MARIANNA BORUTA 
JADWIGA CZERMIRSKA 
BOŻYSŁAWA KAPICA 

BARBARA KRAHEL 

HALINA SŁONIOWSKA 
MARIA WLEKUŃSKA 

tenory 

JACEK GAWRORSKI 
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI 

HENRYK KŁOSIŃSKT 

KAZIMIERZ MYRLAK 
LUDWIK MIKI\ 

WIESI.A W PIETRZAK 
ZVGMUNT ZAJĄC 
JÓZEF WALCZAK 

barytony 
STANISł.A W JURA 
TADEUSZ PROCHOWSKI 
JACEK RYS 
MAREK SZYDŁO 
ADAM URBAN 

bas-barytony 
ANTONI BOGUCKI 
ZBIGNIEW KRYCZKA 
MACIEJ KRZYSZTYNIAK 
JANUSZ MONARCHA 

basy 
Sł.A WOMIR CZARNECKI 
STEF AN WOROŻBICKI 

stała współpra ca 

URSZULA WALCZAK - mezzosopran 
KRZYSZTOF BEDNAREK - tenor 
JERZY KULCZYCKI - bas 

szef korepetytorów 
JAN MARYNOWSKI 

korepetytorzy solistów 
BARBARA JAKÓBCZAK-ZATHEY 
HALINA RACHWALIK 
MARIA RZEMIENIECKA 
EWA SOBIERALSKA - współpraca 

EWA STĘPIER 

I sk rzypce 
STANISŁAW CZERMAK koncertmistrt 
EDWARD MIREK koncertmistrz 
MARIA SUROWKA 
TOMASZ STOCKI 
WANDA T ATAR CZYK 
BARBARA LEWANDOWSKA 
J A N SZCZEREK 
ANNA BACHURSKA 
DOROTA BOGACZEWICZ 
ANNA KAPA 
J0ZEF FREUS 
JACEK ADAMASZEK X 
JANINA BIERKOWSKA-PRZYŁĘCKA X 

II skrzypce 
MAŁGORZATA MATYKIEWICZ 
ANNA GAC 
GRAŻYNA STARCZYŃSKA 
IRENA BURMECHA 
ILONA BOREK 
AGNIESZKA CIELEK 
KATARZYNA DĄBROWSKA 
BARBARA MALINOWSKA 
CZESI.A WA BANACH X . 

altówki 
ANTONI TATARCZYK 
EDWARD FIDELAK 
ROMAN BARCZYK 
ANDRZEJ SZYKUŁA 
BARBARA SUSZCZYŃSKA 
ELŻBIETA SIEDLECKA 
WŁODZIMIERZ GÓRECKI 
ROMUALD ŻAREJKO 
ZBIGNIEW MARCl:"IJIAK 

inspicjenci 

ALICJA ANCZEWSKA 
RUTA SYLDORF 
:lfARIA WANOTH 

ORKIESTRA 

kierownik muzyczny 

KAZIMIERZ WIENCEK 

wiolonczele 

inspektor 

ROMAN BARCZYK 

KRYSTYNA MARCHEL - koncertmistrz 
MARIA PALMOWSKA-SAMOLUK 
TOMASZ GARDZIEJEWSKI 
ZDZISŁAWA SZCZUROWSKA 
MAGDALENA OLEKSYK 
KATARZYNA 
POŁUDNIAK-WAWRZYNIAK 
WIESŁAWA DUDA X 

kontrabasy 
WIESŁAW KACZMARCZYK 
JAN KANDILAPTIS 
MACIEJ MUCZKE 
Wł.ADYSł.AW RUDY 
ALEKSANDER FURGAŁA 
JACEK SIEWIERSKI 

flety 
ZBIGNIEW MARYNOWSKI 
:'1-tAł.GORZATA BORZĘCKA 
WOJCIECH DRADRACH 
TADEUSZ WITEK 
CEZARY TRACZEWSKI 
ALBERT NAWARECKI 

oboje 
JACEK CHĘCINSKI 
DANUTA SZERMINSKA 
RENATA WIĘCLEWSKA 
:\IJROSŁAW WIĄCEK 
KRZYSZTOF JAMIEI.UCHA 

klarnety 
ROMAN ASTRIAB 
MIECZYSŁAW STACHURA 
JADWIGA RYMARCZUK 
LECH STASIAK 
JANUSZ BULIJ.QSKI 
RYSZARD U CHER 

X współpraca 

fagoty 
JOZEF TAUT 
STANISŁAWA SZOSTAK 
LUCJAN SZEREDA 
ANDRZEJ FIUTEK 
J0ZEF CZICHY 

rogi 
RYSZA RD KURZAK koncertmistrz 
JAN GRELA 
HENRYK BYS 
JAN FLUDER 
EDMUl'OD NOWICKI 
SŁAWOMIR WAGNER 

trąbki 

KAZIMIERZ BUJOCZEK 
STANISŁAW CHUDOBSKI 
STANISŁAW SZYMANOWSKI 
JERZY MAJCHRZAK 

puzony 
KAZIMIERZ PUCHALSKI 
HENRYK DUDEK 
MARIAN MACIEJEWSKI 
WACŁAW JANISZEWSKI 
MIROSŁAW BEREŻNICKI 

tuba 
STEFAN MIROSŁAW 

perkusja 
ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI 
PIOTR NOWAK 
KRZYSZTOF LOHO 
ANDRZEJ WALOSZCZYK 
JAN KAMASJJ.QSKI 

harfa 
ELŻBIETA MARCZAK-WILKOSZ 

fortepian 
TERESA RYMASZEWSKA 

bibliotekarz 

ALEKSANDER BEREZOWSKI 

I 

I 

I 

I 
I 



soprany I 

GRAŻYNA CZOPOWSKA 
IRE:KA DUDYCZ 
JOLANTA KOŁODZIEJSKA 
ŁUCJA MARKOWSKA 
DANUTA MARYŃSKA 
ALICJA SUKIENNIK 
ZDZISŁAWA SYDOR·SIKORA 

soprany II 

UDJA ARTIOMOWA 
JOLANTA BOSIUK 
MARIA KAMYCZEK 
EWA LAPRUS 
HALINA MAJOS 
HELENA MAŁEK 
MAŁGORZATA WIECZOREK 
ELŻBIETA WIĘCKOWICZ 

alty I 

EWA CZERKAS 
JOLANTA GRABOWSKĄ 
JOLANTA LECHOWSKA 
ANNA WOJCIECHOWSKA 

dty II 

ZDENKA DYDOVICZOWA 
DANIELA FRANKIEWICZ 
ANNA OGIŃSKA 
KRYSTYNA ZIMOŃSKA 

CHÓR 

kierownik chóru i chórmistrz 
MAŁGORZATA C:MIEL-ORAWSKA 

asystent chórmistrza 
ELŻBIETA WIĘCKOWICZ 

emisja głosu 
JOLANTA KOŁODZIEJSKA 

Inspektor chóru 
ANDRZEJ ANTOSIK 

korepetytor chóru 
EWA SOBIERALSKA 

tenory I 

ROBERT KOPA 
LESZEK WYPCHŁO 

tenory II 

JAN DUKSZ TA 
RO:\lAN G ALAN 
JA ROSŁA W KRÓLIKOWSKI 
RYSZARD MRAZ 

basy I 

ANDRZEJ ANTOSIK 
MAREK KŁOSOWSKI 
ANDRZEJ STRASZAK 
JERZY SZLACHCIC 

basy II 

MIECzySŁAW CHODACZEK 
ZBIGNIEW JEDRYCHOWSKI 
MAREK KLIMCZAK 
WACŁAW PRZYSTAJKO 
MARIAN SZPAK 
TADEUSZ WOJNAROWICZ 

I tancerze 
MARIA KIJAK 
ZBIGNIEW OWCZARZAlt 
BOGUMIŁ SLIWIŃSKI 

soliści 

IZABELA KUC 
ALICJA LICKIEWICZ 
BOŻENA OLEARCzyK 
DANUTA PARADOWSK:A 
JERZY GĘSIKOWSKI 
JA ROSŁA W JURASZ 
KRZYSZTOF LECHAŃSlll 
JANUSZ ŁAZNOWSKI 

zespół baletowy 
URSZULA ADAMOWSKA 
ZOFIA ANDRUSZKIEWICZ 
BEATA BOGUSZ 
URSZULA DRZEWIŃSKA 
ANNA DUBLAGA 
CELINA HAWLICZEK·STTS 

BALET 

kierownik baletu 
KLARA KMITTO 

pedagog baletu 
WADIM AWRAMIENKO (ZSRR) 

asystenci choreografa 
ZOFIA ANDRUSZKIEWICZ-SERWA 

MARIA KIJAK 
ZBIGNIEW OWCZARZAK 
BOGUMIŁ SLIWIŃSKI 

inspicjent baletu 
KAZIMIERZ KESSl, ER 

- koryfejka 
- koryfejka 
- koryfejka 
- koryfejka 

korepetytor baletu 
EWA KRYCZKA 
inspektor baletu 
RUTA SYLDORF 

MARIA KOWALSKA 
MARIA KRZESZOWIAK 
BARBARA KSIĄŻCZYK 
MARIA KULAWIK·ŁAZNOWSllA 
ELŻBIET A LEJMAN 
WANDA MAJCHEREK 
BARBARA NOWAK 
KATARZYNA NOWAK 
ALINA PODGÓRSKA 
IZABELA PRZEPIÓRSKA 
ALINA SZYMCZYK 
BARBARA SZOSTAKOWSKA 
JAJlilNA TELEJKO 
JOLANTA ZALEWSKA 
JERZY GEDEK 
HENRYK KRÓLAK 
ALEKSANDER MAJOS 
PAWEŁ OLEKSIAK 
PIOTR OLEKSIAK 
DARIUSZ PSYK 
GRZEGORZ STACHUIUtA 

Stała współpraca: 

KRYSTYNA ltOSAREW!CZ 
KRYSTYNA PRZYŁUCKA 
MIROSŁAWA SUCHECKA 
JAN MAZUR 
ALFONS WANOTH 

- koryfejka 
-koryfejka 
- koryfejka 
- koryfejka 
-koryfejka 
- koryfejka 
- koryfe.ika 
-koryfejka 
- kory lejka 
- koryfejka 
- koryfejka 
- koryfejka 
- koryfejka 
- koryfejka 
- koryfej 
-koryfej 
- koryfej 
-koryfej 
-koryfej 
-koryfej 
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ZESPOŁ TECHNICZNY 

kierownik techniczny 
kierownik sceny 
główny kostiumer 
mistrz elektroakustyki 
główny elektryk 

- JANUSZ SŁONIOWSKI 
- ZYGMUNT SCHMIDT 
- KRYSTYNA CICHOSZ 
- MAREK MUZYK 
- HENRYK MAZURCZAK 

kierownicy pracowni 

krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 
malarskie j 
modelatorskiej 
stolarskiej 
perukarskiej 
szewskiej 
mistrz pracowni tapicerskiej 
ślusarskiej 

modystyczneJ 
farbiarni 

- GENOWEFA GCiRNA 
-WALDEMAR KRAWCZYK 

\ 

- ZBIGNIEW FRANCUZ 
- JERZY WOJCICKI 
- KAZIMIERZ GRACzyK 
- RYSZARD SNOPCZYŃSKI 
- KRZYSZTOF GACEK 
- WOJCIECH DERUCKI 
- MARIAN GIELAS 
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